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§ 1 Jörgen Strandberg förklarade mötet öppnat.

§ 2 Närvarade:
– Jörgen Strandberg
– Erland Sundberg
– Bernt Bramstedt
– Per Sundin

§ 3 Per Sundin valdes till mötets sekreterare.

§ 4 Om datum och plats behövdes läggas till i årsmötesprotokollet skickas detta snarast till Per 
Sundin.

§ 5 Jörgen Strandberg färdigställer protokollet från konstituerande mötet.

§ 6 Medlemsmatrikel med namn, adress och kontaktpersoner sammanställs av Erland Sundberg.

§ 7 Föreningen Ornöborna beviljas medlemskap i Ornö fiber och hälsas välkommna.

§ 8 Kontakter har påbörjats för att jobba för att Mörbyfjärden, Ornöboda, Söderviken, Kymendö, 
Mefjärd och Fiversättraön skall bli medlemmar.

§ 9 Erland Sundberg undersöker kostnaden för ett bankkonto i Handelsbanken på Dalarö.

§ 10 När bankkonto upprättats skickas blanketter om anslutningsavgift ut. 

§ 11 Jörgen Strandberg ansöker om organisationsnummer.

§ 12 I fråga om marknadsföring för att sprida kunskapen om fiber till hemmen jobbar vi vidare med 
demonstrationer i Bygdegården.

– Öppet Internet som Biblioteksnätet i Kulturhuset i Haninge
– Kultur och möten på distans (vi vill starta ett projekt ihop med kommunen, Folkets 

Hubb & någon ”kulturproducent”)
– Här välkommans/förutsätts att anslutna föreningar gör insatser

§ 13 Som ett första indikation på intresset runt om på ön vill vi analysera resultatet från Ornö 
enkäten. Vi tänker inte göra någon undersökning själv innan vi vet vad användarna kan få 
och till vilket pris. Målet är att man kan få samma innehåll i kablarna på Ornö som inne i stan 
och till samma pris.
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§ 14 Det stora jobbet just nu är att göra en förprojektering som kan visa på ett troligt kostnad för hela 
nätet på Ornö, Björkö, Segelholmen, Kymendö, Fiversättraön & Mefjärd. I detta jobb ingår att 
söka finansiering för detta. Per Sundin tar upp finansieringsfrågan med Länstyrelsen på 27/9.

§ 15 Per Sundin har haft kontakter med AccessGate, Rala Infratech och Stokab för att se om de kan 
göra en förprojektering. Rala och AccessGate har möjlighet medans Stokab har avböjt då de 
ansåg att de inte har kunskap om hur man bygger ”accessnät” i glesbygd.

§ 16 Erland Sundberg undersöker intresset från Skanova att göra en förprojektering där avlämningen 
kan vara standariserad så att oberoende upphandling kan ske och ”datamatrialet” (kartor, 
plocklistor,...) kan importeras in i ett ”byggprojektsystem”.

§ 17 Per Sundin anmäler sig i Ornö fibers namn på Bredbandsforums dag 27/10.

§ 18 Inget datum sattes för nästa möte men lämpligt tid sätts när vi fått något klart (Bygdegården, 
Länstyrelsen, Leader UROSS, …) 

§ 19 Datum för nästa medlemsmöte är fortfarande preliminärt satt till 11/12-2011 kl. 14.00 på 
Bygdegården.

Vid protokollet Justeras Justeras Justeras

------------------- -------------------- -------------------- -----------------------
/Per Sundin/ /Erland Sundberg/ /Bernt Bramstedt/ /Jörgen Strandberg/
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